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MARCOWA MGŁA
Są takie spektakle, które pozostawiają mnie bezradną. Nie z powodu ich silnego, afektywnego oddziaływania czy z poczucia braku narzędzi analitycznych. Temat, jaki podejmują w połączeniu z – prawie – jednogłośną reakcją publiczności, sprawia, że
bardzo trudno jest zachować krytyczne stanowisko.
Zapiski z wygnania Krystyny Jandy i Magdy Umer są
jednym z przedstawień powstałych z okazji 50. rocznicy wydarzeń Marca 1968 roku, na kiedy to zwykło
się datować początek antysemickiej nagonki, w wyniku której kilkanaście tysięcy osób żydowskiego pochodzenia zostało zmuszonych do wyjazdu z Polski.
Opowiadają o tamtym czasie słowami Sabiny Baral –
dwudziestoletniej wówczas dziewczyny, która z dnia
na dzień musiała porzucić swoje dotychczasowe życie. Tytuły spektaklu i książki są jednakie, co sugeruje, że twórczyniom zależało na oddaniu przestrzeni wspomnieniom-dokumentom i skoncentrowaniu
uwagi widzów na historii. Zachowawczość inscenizatorskich rozwiązań zdaje się potwierdzać takie założenie: Janda wychodzi na wyciemnioną scenę, podchodzi do ustawionego z boku, punktowo oświetlonego mikrofonu – i mówi. Mówi przez cały spektakl,
jedynie przedzielając słowa autorki tekstu znanymi
piosenkami (Tak, jak malował pan Chagall, Rebeka,
Mein jidisze Mame, do poezji Agnieszki Osieckiej,
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i innych). Z lewej
strony sceny ledwie dostrzegalny zespół muzyczny
towarzyszy opowieści. Jednak nie jest to bliskie, intymne spotkanie – muzycy i aktorka zostali oddzieleni od publiczności półprzezroczystą siatką-ekranem, na którą rzucane są różnego rodzaju projekcje
– wizualny komentarz, uzupełnienie, poświadczenie.
Materiały pochodzą zarówno ze źródeł publicznych,
jak i prywatnych: archiwalne zdjęcia „tych, których
Polska wyrzuciła”, przemówienia Gomułki, filmowe
wyimki z pożegnań, protestów, pałowań, wypowiedzi emigrantów-wygnańców, a także przemówienie
dzisiejszej Baral, będące przyczynkiem do powstania
książki. Jednak przede wszystkim widzimy twarz Jandy – wyświetlaną w czasie rzeczywistym w bardzo dużym, dokładnym zbliżeniu. Ta doskonała jakość projekcji paradoksalnie oddala fizyczną postać aktorki,
pogłębia jej niedostępność.
Janda stoi na scenie pewnie, swobodnie; ubrana
na czarno jest niby elegancka, ale bardziej nonszalancka. Z rękoma w kieszeni. Może trochę bezczelna?
Zaczyna jakby od niechcenia, beznamiętnie, ledwie
otwierając usta – tak, że trzeba wyostrzyć słuch, by
uchwycić treść. Przy zachowanym wrażeniu obojętności zupełnie świadomie intonuje i rozkłada akcenty.

Wie, jaki efekt chce osiągnąć. W tym, co mówi, nie ma
użalania się, roztkliwiania, nawet obwiniania, lecz nie
jest to wyłącznie kwestia języka autorki Zapisków…:
słowa można wygrać w dowolny sposób – ale postawa,
jaką przyjmuje (Janda i Jandą opowiadana Baral), nie
pozwala, by przywoływane wspomnienia o upokorzeniu, próbie odebrania godności ucieleśniły tamto
przeżycie; inaczej mówiąc – wspominanie nie jest ponownym przeżywaniem, nie przynosi efektu terapeutycznego, stanowi raczej sprawozdanie, świadectwo.
Janda gra powściągliwie, wzruszenie kontrapunktując
uśmiechem, szybko powracając do rzeczowego tonu
– bo ten temat jako czyjeś prywatne doświadczenie
został już przepracowany. Cel opowieści jest inny.
Wyśpiewywane piosenki zaczynają ujawniać inne
(faktyczne?) znaczenia; dobrze znany tekst Młynarskiego przestaje mówić o miłosnym rozstaniu (a tak
go od dziecka odbierałam) – i nagle nie rozumiem,
jak kiedykolwiek mógł być czytany inaczej niż w kontekście roku ’68. To uświadomiło mi, jak bardzo Marzec, jednocześnie wciąż będąc obecnym, stał się
przezroczysty – wpleciony w codzienne tło, oderwany
od pierwotnych sensów. Mimo to czuję jakiś dystans.
Wydaje mi się, że spektakl projektuje jeden rodzaj reakcji – wzruszenie. Nie chodzi o to, że we wzruszeniu
jest coś złego – w tym wypadku problem polega na
braku innej możliwości odbioru, poruszenie zostało
wkalkulowane, zaprojektowane na widza. A jeżeli się
nie wzruszam – co to o mnie mówi, o czym świadczy?
Wzruszają się ci „dobrzy” – kim są zatem ci drudzy?
Trudno jest także dyskutować z formą dokumentu
– a taką poniekąd monodram Jandy przyjmuje – prowadzonego w dodatku w pierwszoosobowej narracji,
co sprawia, że stawiając sądy oceniam czyjeś – dla mnie
przecież niewyobrażalne – doświadczenia. Nie wiem,
czy wzruszenie jest najlepszym narzędziem społecznej zmiany, jednak jeżeli miałabym wskazać największy potencjał Zapisków…, byłby to wymiar edukacyjny.
Ja samodzielnie odkryłam historię Marca ’68, nie dowiedziałam się o niej w szkole i nie wiem, czy byłaby
mi ona znana, gdyby nie moje własne poszukiwania.
Agata Kwiatkowska
Na okładce i s. 2: fot. Katarzyna Kural-Sadowska
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wzbudzających skojarzenia ze średnimi produkcjami
dokumentalnymi z TVP Kultura z circa 2005 roku.
Możliwe, że oszczędność środków miała skupić uwagę widza na historii, trudno jednak stwierdzić, na ile zabieg ten się powiódł. Wyświetlona na
czarnym, półprzezroczystym materiale twarz Jandy
uzupełniana archiwalnymi zdjęciami i nagraniami
zdawała się bardziej przykuwać uwagę od opowieści.
Bo Janda zagrała to, zaśpiewała tamto i zrobiła to genialnie. Rzeczywiście, od jej kreacji – skupionej, subtelnej – nie sposób było oderwać wzrok, ale też właściwie skoncentrować na treści, która przecież jest
najistotniejsza. Towarzyszący aktorce jazzujący band
w pewien sposób rozluźniał atmosferę, wprowadzał
w klimaty – powiedzmy – barowej opowieści (ale nie
w stylu Pod mocnym aniołem Jerzego Pilcha, lecz raczej Zimnej wojny w reżyserii Pawła Pawlikowskiego).
Gorzkiej, czasem cynicznej, czasem sentymentalnej.
Odpalająca raz na jakiś czas papierosa Janda z wypisaną na twarzy emfazą, przejęciem, ale też momentalnymi sardonicznymi uśmieszkami idealnie oddała
ducha takiej klubowej relacji z tragicznego życia.
Inną moją wątpliwość budzi wymowa zakończenia, w którym losy Baral skontrastowane zostały z obrazami agresywnych, bandyckich zachowań podczas
kolejnych Marszy Niepodległości w Warszawie – wyrywania kostek brukowych, rzucania rac, podpalania
tęczy na Placu Zbawiciela. Z jednej strony wzmocniło to wymowę spektaklu zarówno na poziomie treści,
jak i formy. Z drugiej natomiast ujawniło pewne niezwykle groźne uproszczenie w myśleniu – zestawienie elit, inteligencji, kultury, cywilizacji z barbarzyństwem, dzikością, bandyterką. Wydaje się to wygodnym wytłumaczeniem fenomenu zła, które powraca
do nas co jakiś czas – czy to II wojna światowa, rok
1968 czy 2018. Nie chodzi mi tutaj o usprawiedliwienie kogokolwiek – takie akty w istocie są barbarzyńskie, wulgarne, bandyckie. Historia jednak pokazała
i wciąż pokazuje, że wiara w ideologię zła, przemocy
przyciąga i fascynuje ludzi z każdej grupy społecznej
– zarówno inteligentów, jak filozof Martin Heidegger,
jak i ludzi pokroju Jacka Międlara czy Piotra Rybaka.
Antysemityzm, zmora czasów naszych i czasów minionych, w swojej istocie paradoksalnie jest
skomplikowaną, zawikłaną kwestią. Schematyczność
opowieści Umer/Jandy zamiast pogłębiać ten problem, niestety eksponuje sprawność warsztatową.
Owszem, jest to droga do osiągnięcia jakiegoś celu,
obawiam się jednak, że tym celem nie do końca będzie taka refleksja, jakiej temat potrzebuje. Wiemy,
kto jest zły – to w końcu oczywiste – my, widzowie,
możemy wygodnie być cywilizowanymi i oświeconymi, przez co słowa Baral „zostaniecie z tym waszym
antysemityzmem” zdają się tracić swoje wstrząsające

W obliczu rozbudzonych nastrojów nacjonalistycznych i antysemickich spektakle takie jak Zapiski
z wygnania są swoistym protestem przeciw złu,
które głośno skandowane na ulicach, twitterowych
kontach i na sejmowej mównicy poświadczają tylko
wypowiedziane przez Krystynę Jandę słowa Sabiny
Baral: „Nas już tu nie ma. A wy zostaniecie z tym
waszym antysemityzmem”.
Z okazji 50. rocznicy nagonki na polskich Żydów oraz będącej jej efektem masowej emigracji
powstało wiele dzieł próbujących przybliżyć kontekst tamtych wydarzeń. Za najdoskonalsze z nich
uważam Dom z dwiema wieżami Macieja Zaremby
Bielawskiego i przy pisaniu recenzji spektaklu Umer
i Jandy trudno uciec mi tej pozycji. Stąd być może
wynika mój krytyczny odbiór Zapisków... Z drugiej
strony słowa z tytułu spektaklu z powodzeniem
mogłyby wypełnić treść całej biblioteki i kilka sezonów paru teatrów. Niezwykle cenne są podania
poszerzające wiedzę na temat tragicznych zdarzeń
– nie tylko tych związanych bezpośrednio z historią
Polski. Opisujące doświadczenia wszystkich przymusowych emigrantów utwory są w pewien sposób
opowieściami uniwersalnymi – głosami dającymi
świadectwo zdarzeniom, w które – mimo powszechnej świadomości ich prawdziwości – nie chciałoby się
wierzyć. Mam tu na myśli tak poruszające dzieła jak
poemat What They Took With Them autorstwa Jenifer Toksvig, film animowany Persepolis w reżyserii
Marjane Satrapi czy wspomniany reportaż Zaremby
Bielawskiego. Spektakl duetu Umer/Janda wypada
przy nich niestety blado.
Decyduję się na te ryzykowne słowa mimo wagi
opowiedzianej historii, szeregu pochwalnych recenzji i owacji na stojąco po każdym pokazie, ponieważ
Zapiski z wygnania wydają się obliczoną na efekt
manipulacją emocjami widza. Pisząc o Sienkiewiczu
Gombrowicz, patron naszego teatru, stwierdził, że
„to taniocha – i nie możemy się oderwać”1. Podobne odczucia mam względem spektaklu Umer/Jandy.
Wystawiona z doskonałym wyczuciem teatralnych
środków, z subtelną, mistrzowsko samoświadomą
grą Jandy opowieść Sabiny Baral angażuje widza,
„wciska go w fotel”, pozostawiając po sobie rodzaj
pustki, którą mają później wypełnić przemyślenia
dotyczące roku ’68 oraz czasów współczesnych, które
zostały przywołane w zakończeniu. Myślę jednak, że
niemal perfekcyjna skuteczność tych działań wynika z ich typowości, żeby nie powiedzieć banalności,
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znaczenie. W pamięci natomiast zostaje wielka twarz
wielkiej aktorki – bo prawda, Janda zagrała kolejną
wielką rolę kobiety po przejściach – i to ona zdominowała historię. Tak jak zdominowała mój tekst – i wiele
innych recenzujących Zapiski z wygnania.
Mateusz Kaliński
Witold Gombrowicz, Dziennik 1953–1956, http://hamlet.edu.
pl/gombrowicz-sienkiewicz-1?fbclid=IwAR09g3BZokYDuYbCb
khqR7qQOZmrSlb23Hed6ZyyVPwxls-UGm6FKpAr71s [dostęp:
20.05.2019].

fot. Paulina Kubas

1

SZKOŁA CELIBATU
Wyobraź sobie miejsce (państwo, miasto, miasteczko, wieś), w którym zamężna nauczycielka traci prawo do wykonywania zawodu. Nie dotyczy to żadnej
innej grupy zawodowej, w której kobiety są aktywne,
tylko nauczycielek. Kobieta musi zatem zadecydować, czy chce pracować, czy też stworzyć rodzinę.
Widok ciężarnej nauczycielki jest przecież gorszący,
a cała sytuacja demoralizuje młodzież. I nie chodzi tu
o jakieś niepisane zwyczaje, o nie. Jest na to paragraf.
Jest ustawa, odprawa i utrata prawa do emerytury. Pomyślisz może, że to jakaś blaga. Udziwniony koncept
literacki lub kolejny genderowy kąsek kulturowy dla
feministek czy wielbicieli Opowieści podręcznej. Niestety nie. Mamy do czynienia z rzeczywistością wymykającą się regułom prawdopodobieństwa... Rzecz
bowiem działa się w Polsce w XX wieku kilka lat po
odzyskaniu niepodległości, zatem i „chwilę” po nadaniu kobietom praw wyborczych. 20 marca 1926 roku
Sejm Śląski przyjął (sprzeczną z Konstytucją) ustawę
w sprawie „rozwiązania stosunku służby nauczycielskiej wskutek zawarcia przez nauczycielkę związku
małżeńskiego”1. Argumentem, poza obrazą moralności, miała być ekonomia – zamężne nauczycielki
rzekomo częściej chorowały i brały zwolnienia. Czyż
nie chorowały też spawaczki, dzieci sprzedawczyń
i sprzątaczek? Nie wiadomo. W istocie większość nauczycielek stanowiła ludność napływową, która miała
uzupełnić kadry przetrzebione po odejściu Niemców

ze Śląska. W lokalnej mentalności nie mieściło się
jednak, by kobieta pracowała zarobkowo i na dodatek
była wykształcona. Protestowało ZNP, rząd unikał zajęcia stanowiska, ale jednak w 1933 roku ustawę podpisał prezydent Ignacy Mościcki – uchylono ją dopiero w 1938 roku. Ten dość osobliwy epizod z polskiej
historii stał się inspiracją dla Agnieszki Charkot. Autorka nie stworzyła jednak tekstu w stylistyce teatru
dokumentu, warstwa faktograficzna jest zredukowana do minimum. Nasza Pani to przede wszystkim poetycka opowieść o emocjach i rozczarowaniu. Główną
bohaterką jest Halina „w trzech stanach skupienia”,
bo tak autorka określa ten trójgłos. 11-letnia jest pełna
entuzjazmu, lubi się uczyć i w edukacji widzi swoją
szansę na rozwój i niezależność. Halina w 1926 roku
ma 22 lata, próbuje zapomnieć o wojnie i odnaleźć się
w nowej rzeczywistości. Stres zajada pączkami, a że
nie może strawić warunków, w których przyszło jej
żyć, tyje. Otyłość funkcjonuje tu jako symbol stresu,
bólu i niezgody, zaś metaforą frustracji i nieprzepracowanej krzywdy jest nowotwór Haliny najstarszej,
85-letniej. Głosy Halin przenikają się symultanicznie tworząc solilokwia (tę muzyczność podkreśla
sam zapis tekstu: umieszczone w trzech kolumnach
frazy znajdują się na różnych wysokościach kartki
i przeplatane są światłem – pauzą). Przeciwko Halinie-nauczycielce nie są wcale władze, mężczyźni
czy inni decydenci. Tych postaci w dramacie nie ma.
W zamian jest chór sąsiadek, zredukowanych w nazwie do charakterystycznych cech fizycznych (np.
Trwała Ondulacja, Naftalina, Endoproteza). Plotkują,
oceniają, porównują, dziwią się nowoczesnym wymysłom nieprzystającym do ich światopoglądu – takie obrazy znamy z wielu podwórek. Niestety, swoim
pozornie nieszkodliwym gadaniem utwierdzają stary
porządek. Reprezentują bowiem tak zwane „poglądy większości”, utarty podział ról społecznych czy
zakorzenione w lokalnej mentalności wzorce życia
i bycia. Wobec tak silnej opozycji głos Haliny niknie,
jest niesłyszalny, nieistotny. Inność i mniejszość nie
przebija się, a schemat zagłuszania bohaterki pozostaje ten sam na przestrzeni lat. To jest najbardziej
zasmucające. Finałowe głosy krytyki brzmią bowiem
nader znajomo, przypominają bowiem komentarze,
które łatwo napotkać w sieci. Zwykły hejt. Jeśli czytać
ten tekst w kontekście świeżego jeszcze finału strajku
nauczycieli, jego społecznego odbioru i oryginalnych
pomysłów obecnego rządu na klasyfikację uczniów
z pominięciem roli pedagogów, to trudno nie dostrzec
niepokojących korelacji. Po prostu trwoga.
Ula Bogdanów
Zob. Magdalena Urbańska, Nauczycielki województwa śląskiego
w czasie ustawy celibatowej (1926–1938), „Saeculum Christianum:
pismo historyczno-społeczne 18/2”, 2011, s. 169–178.
1
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SPÓR KOBIETY
ZE ŚWIATEM
Kim powinna być kobieta? Agnieszka Charkot analizuje to pytanie i zadaje je bohaterom, a każdy
z nich myśli, że zna najlepszą odpowiedź. Tytułowa
Nasza pani, czyli postać Haliny, jest rozbita na trzy
wcielenia obejmujące jej wrażliwość, marzenia i refleksje nad życiem. Kim i jaka powinna być doradza
lub rozkazuje kobiecie wprost bliskie jej środowisko,
czyli sąsiadki, mężczyźni, z którymi się spotyka, jak
nawet jej własne ciało. Autorka finałowego dramatu
przywołuje zapomnianą i szokującą historię o ustawie celibatowej z 1926 roku, by przyjrzeć się potencjalnym odczuciom psychicznym i fizycznym nauczycielek tamtych lat.
Paweł Szkotak wyreżyserował na Małej Scenie
pierwsze inscenizowane czytanie performatywne całości Naszej pani. Na scenografię złożył się umieszczony w centrum wysoki podest, a po jego obu stronach ustawiono krzesła – dwa z lewej, dla mężczyzn
i trzy z prawej, dla Halin. Taka kompozycja przestrzeni uwypuklała poszczególne „sprzymierzenia” bohaterów dramatu – odziane w kolorowe szlafroki sąsiadki jako czterogłowy smok, Halina rozszczepiona
na postaci w wieku 11, 22 i 85 lat oraz (tutaj dwuosobowy) Sejm Śląski z 1926 roku, przedstawiający również metaforycznie świat mężczyzn. Wydaje się też,
że układ ten odsłaniał również nierówną relację między uprzedzeniami czy nienawistnymi opiniami społeczeństwa a gnębioną nimi jednostką. Halina w każdym ze swoich ucieleśnień musi zmagać się z konsekwencjami podjętej za młodu decyzji o samodzielnym życiu zawodowym. Wybór pracy pedagogicznej
– i miasta, w którym miała uczyć – trwale naznaczył
jej życie lękami, samotnością i niską samooceną.
Skazał ją także na chorobę o podłożu psychosomatycznym. Na stare lata, już nie pracując, nie ustaje
w próbie zrozumienia dziwnego splotu wielkiej historii i pojedynczego, życiowego wyboru. Wizja Szkotaka podkreśla zawarty w słowach Naszej pani żarty
sytuacyjne, nagłe zmiany konwencji (np. włączenie
w spektakl stereotypowej reklamy telewizyjnej, odnoszącej się bezpośrednio do osobistych problemów
Haliny), ironiczne gry językowe, wydobywając z dramatu jego potencjał komiczny, podszyty rzecz jasna,
goryczą. Komizm, jak podkreśliła w rozmowie z Łukaszem Drewniakiem Agnieszka Charkot, posłużył
jako jedno z narzędzi budowania dystansu do historii i skomplikowanych losów kobiet w międzywojniu.
Nie bez znaczenia pozostaje muzykalność dramatu,
która zarówno na poziomie rytmu napisanych wypo-

fot. Paulina Kubas

wiedzi, jak i śpiewu aktorów, wydobywała na wierzch
charaktery bohaterów. Dodatkowo dobór osób do
zespołu aktorskiego i ich dynamiczna gra sprawdziły się wspaniale! Każda z „grup” nosiła pewne cechy
wspólne (Sąsiadki – narcyzm i wścibskość, Halina –
naiwność, cierpienie, sejm – biurokratyczną obojętność), jednak w obrębie „organizmów” poszczególne
kreacje artystyczne różniły się od siebie, co wskazuje
na kompleksowy charakter przedstawianych czasów
i społeczeństwa. Chóralność i wzajemne przytakiwanie sobie czterogłowego smoka nasuwały skojarzenia
ze stereotypowymi wizjami sąsiadek. Przedstawiciele męskich cech i męskiego postrzegania świata organizowali świat, w którym kolejne miłości Haliny
przegrywały z ustawą celibatową. Rozbita postać tytułowej bohaterki stwarzała okazję na pokazanie rozmaitych oblicz, które razem tworzyły pełnokrwistego
człowieka – z ciałem. To ono, zaznaczyła Charkot,
było gwarantem wiarygodności i spójności postaci
Haliny. Po pokazie reżyser przyznał, że skupienie się
wyłącznie na perspektywie kobiet nadaje tekstowi
drapieżności. Stąd zminimalizowanie świata męskiego jedynie do dwóch anegdotycznych przedstawicieli, stąd też dwuznaczny charakter finałowej piosenki
Edyty Górniak To nie ja byłam Ewą, która osładza
85-letniej Halinie uczucie wyobcowania ze współczesnego świata. Nowa rzeczywistość zagłusza nie
tylko nią – ale i wiele innych kobiet, których wybory
życiowe siłą rzeczy determinuje przede wszystkim
płeć. Dramat Nasza pani polecałabym osobom, które
w meandrach ironii i sarkazmu lubią doszukiwać się
„drugiego dna”. Jednocześnie tekst ten artystycznie
ujmuje bardzo rzadko (czy w ogóle kiedykolwiek?)
podejmowany w sztuce niechlubny epizod z historii
Polski. W zderzeniu z aktualnymi problemami dotyczącymi statusu kobiety w państwie temat ten może
zainteresować każdego, kto otwarty jest na szczerą
rozmowę o historii, co kołem się toczy.
Michalina Spychała
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PERWERSYJNE
SPOJRZENIE WIDZA

stynkt jakiemuś ogólnemu rozumowi. Uznajmy, że
dzieci widzą fakt w najczystszej dostępnej postaci.
Niektóre z prezentowanych na OFTL spektakli próbowały wcisnąć, powiedzmy, kit lub tandetę – żaden
z młodszych widzów się na takie rzeczy nie nabierał. Nie chodzi mi o formułowanie postulatu tracenia
uwagi, lecz o świadomość infantylizacji. Dzieci oczywiście wiedzą, kiedy ktoś je traktuje jako istoty niedorosłe, jednak okazuje się także, że wyłapują wątki,
które starsi widzowie mogą ocenić jako kolonialne
czy w inny sposób przemocowe.
Ich uczestnictwo w spektaklu nazywam czystym
– polegającym na obecności nieskrępowanej, nieintelektualnej, wrażeniowej. Widz dorosły szuka jakiegoś zakotwiczenia. I często jest to wykorzystywane
– przykładem są spektakle skupione na zaangażowaniu politycznym, przez co zamieniają teatr w publicystykę. Nie czepiam się jednak teatru zaangażowanego jako takiego – marszczę brew tylko przy słabych
spektaklach.
Poznanie teatru lalkowego sytuację komplikuje,
ponieważ skierowane często do innego, młodszego
widza, przedstawienia powinny zachowywać proporcję. Innymi słowy – muszą się „oglądać”. Nie mogą
zasłonić się powagą tematu – to ich nie uratuje; nie
mogą też rozumienia widza zaatakować naiwnym
dydaktyzmem – to ich pogrąży. Na tym też polega
pewna przewaga szeroko pojętego teatru figuratywnego nad teatrem dramatycznym – postawiwszy sobie inne cele, autorzy unikają wpadania w pułapkę.
Oczywiście nie wszyscy i nie wszystkie – generalizacja w obie strony jest zasadzką dla mnie samego.
Jednak zauważyłem, że zrezygnowanie z kategorii
intelektualności przy odbiorze i ocenie teatru może
przynieść naprawdę interesujące efekty.
Przykładem jest spektakl Bracia polarnej zorzy,
koprodukcja zespołów Teatru Figur z Krakowa i Teatru Chorea z Łodzi. Przedstawienie pomyślane jako
doznanie pozarozumowe, estetyczne, tajemnicze pokazało, że czasem o wiele ciekawiej jest nie rozumieć.
Oparte na grze cieni, analogowo tworzonych animacjach oraz pieśniach w obco brzmiących językach
nadbałtyckich przedstawienie odarło spojrzenie widza z intelektualnego zaplecza.
Odarło spojrzenie z perwersji. Z tym właśnie, myślę, owa perwersja jest powiązana – z poleganiem na
intelekcie w doznaniu, co w efekcie czyni je niepełne, być może nawet fałszywe. To ze strony widza. Ze
strony aktora mamy tekst, ruchy, które rozumowość
prowokują, zdają się jej schlebiać. Jednak ten tekst
i te ruchy zazwyczaj aktorowi ktoś drugi podrzuca.
Reżyser, dramaturg lub inny „demiurg” widowiska.
Ujawnia się więc obsceniczność sytuacji – wykreowanie przestrzeni gry, manipulacji i rozpaczy. Trochę
żartobliwie, a trochę nie nazywam rozpaczą dozna-

Jest coś perwersyjnego w spojrzeniu widza – pewien
voyeryzm przy świadomości, że ten Inny, na którego
patrzymy, wie, że na niego patrzymy. A może ta perwersja znajduje się po stronie aktora? Jest obserwowany, niemniej tego nie unika – przeciwnie, wystawia
się na działanie wzroku. Wielu aktorów twierdzi, że
dopiero w teatrze – w przeciwieństwie do gry filmowej – „dzieje się” prawdziwa sztuka. Co to znaczy? Łatwą odpowiedzią – by nie powiedzieć głupawym truizmem – jest teza o mistyce teatru, teatralnej mszy czy
jak inaczej tego nie nazwać. Myślę jednak, że to, co
próbuje się oswoić grafomańskimi określeniami jest
niczym innym, jak obscenicznością w czystej postaci.
Tylko kto jest uczestnikiem tej gry? I kto ją napędza?
Zanim jednak wytłumaczę, co przez obsceniczność rozumiem, mała dygresja, w niewielkim stopniu
związana z tematem. Ostatnimi czasy w krajach tak
zwanego Zachodu odbyło się kilka protestów klimatycznych inicjowanych przez dzieci, młodzież – na
czele przedsięwzięcia stoi 16-letnia Greta Thunberg.
W Polsce taki strajk także miał miejsce jakoś w połowie marca. Godną odnotowania w kronikach głupotą jest zaprzeczanie zmianom klimatycznym, jednak
mimo to tymi, którzy postanowili coś realnie zrobić,
nie byli politycy składający kolejne obietnice redukcji węgla – lecz dzieci czy nastolatki. Słoweński filozof Slavoj Žižek w wywiadzie dla stacji telewizyjnej
RT, zastanawiając się nad tym fenomenem, postawił
ostrożnie tezę, że dzieci – nie będąc zanurzonymi
w żadnym dyskursie czy ideologii tak jak dorośli – widzą przede wszystkim fakty.
Na początku maja miałem okazję uczestniczyć
w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalkowych
w Opolu, gdzie większość spektakli była przeznaczona dla młodszych widzów. Siłą rzeczy to właśnie dzieci
przeważały na widowni, dzięki czemu miałem szansę
na podejrzenie ich reakcji na oglądane spektakle. Interesujące, choć nie takie zaskakujące, było to, że widzowie „niewyrobieni” w teatrze wcale się nie mylili.
Mam na myśli to, że ich zainteresowanie oraz prędko
następujące znudzenie faktycznie odzwierciedlało jakość spektaklu, ale też coś więcej.
Moje spojrzenie jednak jest przesiąknięte interpretacjami, dyskursami, teoriami i tak dalej – teatr
oglądam inaczej. Moje spojrzenie nie jest „niewinne”.
Spojrzenie dzieci już tak. Widzą dokładnie to, co jest
przedstawione na scenie. Można nazwać to spojrzeniem instynktownym, choć takie określenie wydaje
się dość pejoratywne, jakbym, odwołując się do oświeceniowej idealistycznej maszkary, przeciwstawiał in-
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nie widza, ponieważ nie chodzi mi o rozpacz konotującą tragicznie, grobowo itd., ale o rozpaczliwość
poszukiwania sensu. To z natury filozoficzne pytanie
w przypadku odbioru sztuki potrafi być prawdziwą
zmorą. Bo znaczenie przeważnie domaga się odszukania – i pozostawia człowieka zawstydzonym, gdy
jest „nie dość”.
Osadzenie wszystkiego w dyskursach i ideologiach,
choć porusza ważne tematy, sprowadza klęskę na odbiorcę – ale też i twórcę. Zanurzenie w głębinie zabiera
oddech sztuce potrzebny. I przy okazji zasłania fakty –
to, co w konkretnym dziele rzeczywiście jest.
Mateusz Kaliński

ZDROWY SKANDAL

która nie zgodziła się na ograniczanie wolności wypowiedzi artystycznej. Internet, w szczególności Facebooka, Instagrama oraz Twittera wypełniły tysiące
zdjęć ludzi na wiele sposób jedzących banany – również na wzór modelki z pracy Natalii LL. Pomimo że
29 kwietnia – zaledwie po dwóch dniach! – dyrektor
przywrócił prace na wystawę, „bananowi buntownicy” nie zaniechali przeprowadzenia performansu
społecznego popierającego walkę o godność sztuki
i kultury3. Wspólnie jedząc banany przed drzwiami
Muzeum Narodowego użyli wyjątkowej broni w walce z cenzurą – śmiechu i ironii, i podobnie jak podczas rozmaitych innych protestów, dzielili się swoją
radością za pośrednictwem publikowanych filmów
i fotografii na „czerwonym dywanie” Facebooka. Zastanawia, ale i zachwyca rozmach tej spontanicznej
akcji internetowej, która przerodziła się w spotkanie
aktywistów, artystów i miłośników sztuki pod jej „domem” – gmachem Muzeum Narodowego. Oblężenie
wejścia do budynku symbolizować miało nieposkromione pragnienie pozostania wolnymi na każdym
polu. Znamienne jest, że to nie artystki, których
prace zostały usunięte z galerii rozpoczęły tę akcję,
a odbiorcy ich sztuki. Zgromadzenie się pod muzeum wzmocniło deklaracje złożone wcześniej w sieci, a takie zjednoczenie sił urasta do performansu na
szeroką skalę, zdolnego zmieniać bieg rzeczy. Można
nadal trzymać kciuki za to, byśmy dalej odnajdywali w sobie chęć wyrwania się z bierności w obronie
wolności słowa i sztuki – szczególnie, gdy aktywny
sprzeciw dostarcza jednocześnie porządnej dawki
witamin i minerałów!

Banan – prawdopodobnie jeden z ulubionych
owoców całych rodzin i sportowców. Zajadają się nim
starsze i młodsze pokolenia. Zawiera ogrom składników mineralnych oraz liczne najważniejsze witaminy, znany jest przede wszystkim z bycia skarbnicą
niezbędnego potasu. Można wykorzystywać go na
mnóstwo sposobów w kuchni i pielęgnacji. Dlaczego
więc ten kojarzący się wszystkim z dobrymi właściwościami owoc stał się symbolem skandalu kulturalnego? Czym zawinił banan?
Nie od dzisiaj wiadomo, że wszystkim nie da się
dogodzić i różnorodność poglądów często jest powodem wielu konfliktów. W czasach powszechności
mediów społecznościowych, dających możliwość natychmiastowego odzewu, nawet najdrobniejsze poczynania władzy dotyczące świata kultury nie przechodzą bez echa. Nowy dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie – prof. Jerzy Miziołek – postanowił zdjąć dwie instalacje Sztuka konsumpcyjna (1972)
autorstwa Natalii LL oraz Pojawienie się Lou Salomé
Katarzyny Kozyry (2005). Prace zostały usunięte
w ramach cenzury obyczajowej – w uzasadnieniu
prof. Miziołek motywował swoją decyzję szeregiem
zażaleń, które wpłynęły na mailową skrzynkę1. Powodem wykluczenia prac artystek było rzekome gorszenie przychodzących do muzeum nieletnich widzów.
Z wypowiedzi autorek można wywnioskować, że
erotyczny wydźwięk wystawy z założenia miał ukazać aktywną pozycję kobiety w społeczeństwie oraz
krytykować konsumpcjonizm i wykorzystywanie
podtekstów seksualnych, chociażby w marketingu –
co szokowało już w latach 702. Tym bardziej odważny,
feministyczny wydźwięk instalacji nie powinien dziwić teraz, kiedy prace zostały uznane w międzynarodowym kanonie sztuki. Dlatego na krytykę usunięcia
prac nie trzeba było długo czekać. W mediach społecznościowych szybko zawiązała się grupa poparcia,

Michalina Spychała
Zob. https://www.wprost.pl/kraj/10212166/muzeum-narodoweprzywraca-na-tydzien-prace-natalii-ll-i-katarzyny-kozyry.html
[dostęp online: 15 maja 2019].
2
Zob. https://culture.pl/pl/wideo/natalia-ll-o-sztucekonsumpcyjnej-wideo [dostęp online: 15 maja 2019].
3
Zob. https://www.facebook.com/events/355196561777229/
[dostęp online: 15 maja 2019].
1
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SZCZEGÓŁY, KTÓRE
WZRUSZAJĄ

Chyba nigdy nie spotkałam się ze spektaklem
(czy jakąkolwiek inną formą artystyczną), który wywoływałby w ludziach aż takie poruszenie. Pisząc tę
relację zastanawiałam się nad tym, czy nie przyjrzeć
się bliżej reakcjom publiczności, i czy nie poszukać
w spektaklu elementów, które odpowiadają za tak
żywy i emocjonalny jego odbiór. Na spotkaniu Janda częściwo odniosła się do tej kwestii mówiąc, że to
w dużej mierze zasługa tekstu i przywiązania Baral
do szczegółu („to te szczegóły, te drobiazgi, te pięć
dolarów, ta jedna poduszka, to że zdjęć nie można
było wywozić – to dopiero trafia do wyobraźni”) i wyrażając przekonanie, że „najprostszą drogą do serca
i do emocji jest droga od szczegółu do ogółu”. Silnym
reakcjom z pewnością sprzyja też sama konstrukcja
spektaklu. Muzyka na żywo, przygaszone światła,
czarno-białe zdjęcia – to wszystko buduje sentymentalno-liryczny klimat przedstawienia. Jednocześnie
jednak mam wrażenie, że próba chłodnej analizy (i
rozłożenie spektaklu na pojedyncze elementy) jest
nie tylko niezupełnie możliwa, ale i niesprawiedliwa,
a na pytanie o powód wzruszenia każdy powinien
odpowiedzieć sobie sam (choć być może odpowiedzi
także wcale nie ma).

Zapiski z wyganania widziałam dwukrotnie – wczoraj i podczas ostatniej edycji krakowskiego festiwalu Boska Komedia. Za każdym razem brałam udział
w dyskusjach pospektaklowych czy raczej rozmowach z Krystyną Jandą. Przebieg rozmów był dość
podobny. Wczorajsze spotkanie Łukasz Drewniak
rozpoczął od stwierdzenia, że Zapiski z wygnania są
przedstawieniem, o którym bardzo trudno się rozmawia przede wszystkim ze względu na emocje, które ono uruchamia. Ta teza wydaje mi się niezwykle
istotna, ponieważ to ona wyznaczyła kierunek i charakter całego spotkania.
Oczywiście pojawiły się zwyczajowe pytania
o proces powstawania spektaklu. Janda opowiadała
między innymi o ponad dwuletnim poszukiwaniu
materiałów i tematu przedstawienia, o potrzebie
stworzenia bardzo osobistej wypowiedzi, o tym, jak
trafiła na książkę Sabiny Baral, a także o próbie dotarcia do czeskich nagrań polskiego Marszu Niepodległości (które, w przeciwieństwie do rodzimych ujęć,
pokazywały marsz „od środka”) i o „obsesji” Magdy
Umer dotyczącej materiałów filmowych, częściowo
wykorzystanych w spektaklu (na oglądanie których
reżyserka poświęciła mnóstwo czasu). Mówiła też
o kamiennej ciszy i skupieniu towarzyszącym wszystkim pokazom Zapisków…. Wyjątek stanowiły jedynie
pierwsze przebiegi, kiedy to na widowni obecni byli
głównie emigranci, osoby dzielące trudne doświadczenia, którzy do spektaklu odnosili się z niezwykłym entuzjazmem, nierzadko reagując śmiechem.
Dość szybko jednak sam spektakl zszedł na dalszy
plan, stając się punktem wyjścia do dyskusji o nastrojach społecznych (tych z 1968 roku, ale i obecnych),
o odpowiedzialności za historię i otaczającą nas rzeczywistość oraz o politycznym zaangażowaniu i roli,
jaką wobec tego wszystkiego powinien pełnić teatr.
Zapiski z wygnania zostały określone przez Drewniaka jako „przedstawienie o wymiarze nie tylko artystycznym, ale i społecznym” i, zgodnie z tą tezą, to
właśnie kwestie pozateatralne i sprawy obywatelskie
(szczególnie rosnące tendencje nacjonalistyczne)
okazały się głównym tematem, który przewijał się zarówno w rozmowie, jak i w towarzyszących jej wypowiedziach widzów. W części poświęconej pytaniom
od publiczności pytań właściwie nie było. Pojawiły
się za to świadectwa ogromnego wzruszenia, liczne
podziękowania, wyrazy uznania i słowa świadczące
o ogromnej potrzebie upubliczniania tego typu świadectw i przypominania o historii.

Ada Ruszkiewicz
fot. Paulina Kubas
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emocji i zachowań. Budują nas doświadczenia i ludzie, których spotykamy. Wychodzę też z założenia,
że przez całe swoje życie jesteśmy wieloma wersjami
siebie. Kim innym jesteśmy w wieku dziesięciu lat,
kim innym będziemy za kolejne tyle, ale nadal czujemy się sobą.

Z Agnieszką Charkot, autorką dramatu Nasza pani,
rozmawia Ada Ruszkiewicz

Ada Ruszkiewicz: Dramat Nasza pani powstał
podczas warsztatów dramatopisarskich z Anką
Herbut, organizowanych w ramach Katowickiej Rundy Teatralnej. Jak wyglądała praca
warsztatowa nad tekstem? Jak trafiła pani na
informację dotyczącą ustawy celibatowej?

Czytając pani tekst zwróciłam uwagę na jego
muzyczność, myślę tu nie tylko o wykorzystaniu fragmentów piosenek i dziecięcych rymowanek, ale też o jego rytmie, licznych powtórzeniach – refrenach pojawiajacych się, między innymi, w wypowiedziach Sejmu Śląskiego
z 1926. Na ile ważny jest dla pani ten aspekt?

Agnieszka Charkot: Praca nad Naszą panią nie różniła się niczym innym od mojej dotychczasowej praktyki twórczej. Bardzo długo zbieram się do samego pisania. Ważnym etapem pracy nad tekstem jest dla mnie
„noszenie” w sobie tematu, poznawanie się z postaciami, te chwile patrzenia na świat cudzymi oczami,
filtrowania rzeczywistości przez pryzmat bohaterów.
Do Katowic pojechałam już z pewnymi założeniami na temat tego, o czym chcę pisać. Wiedziałam,
że moją bohaterką będzie kobieta, że chcę przyjrzeć
się światu z perspektywy jej wrażliwości. Chciałam
też odnieść się do takich pojęć, jak: autorytet, wolność, jednostka a społeczeństwo, normy społeczne.
Zazwyczaj tak właśnie rozpoczynam pracę nad tekstem, czyli zarysowuję obszary, które mnie intrygują i zaczynam zawężać te pola, szukać szczegółów,
konkretów, postaci. I tak trafiłam na stenopisy Sejmu
Śląskiego z 1926 roku, gdzie pojawiła się informacja
o ustawie celibatowej. Zaczęłam drążyć ten temat,
szukać przede wszystkim świadectw kobiet, których
dotknęła ta ustawa. Było tego bardzo mało. Wtedy
wiedziałam już, że chcę dać głos kobietom, którym
prawo do głosu i wolności odebrano.

Muzyczność, fragmenty i powtórzenia są w sumie
efektem zastanawiania się nad tym, jaką formę ma
rozpamiętywanie i wspominanie. Jak pracuje nasza
głowa, kiedy coś nie daje nam spokoju, siedzi w niej
natrętnie i nie chce odpuścić? Długo zastanawiałam
się, czy ten rytm powinien towarzyszyć całości tekstu, czy tylko wybranym fragmentom. Zdecydowałam, że całość dramatu powinna podlegać takiemu
zapisowi z różnych, ale zawsze istotnych dla mnie
względów. Interesowała mnie wrażliwość Haliny, jej
życie wewnętrze, emocje, a te są dla mnie w zapisie
liryką. A język Sejmu Śląskiego czułam jako skomercjalizowany, posługujący się retoryką reklamy, pełen
sloganów, czyli taki, który musi wpaść w ucho i być
zapamiętanym, jak piosenka. Na Naszą panią patrzę też trochę jak na kolaż – jest główna bohaterka
i kolaż z postaci, które pomagają zbudować pełen jej
obraz.
Wspomniany przeze mnie rytm wynika również z układu graficznego tekstu. Odnoszę
wrażenie, że nie bez znaczenia jest jego forma
i to, w jaki sposób zostały zapisane poszczególne słowa i zdania. Ma to duży wpływ na samą
lekturę, a jednocześnie sugeruje tempo podawania tekstu ze sceny. Czy pracując nad dramatem myślała pani o nim jako o tekście do czytania, czy tekście do wystawienia w teatrze?

W jaki sposób pani doświadczenie aktorskie
– związane przede wszystkim z teatrem pantomimy, w którym ogromną rolę odgrywa ruch
i cielesność – wpływa na pani myślenie o słowie
i tekście dramatycznym?
Pantomima jest dla mnie sztuką zarówno ruchu,
emocji, jak i obrazów. W pierwszej kolejności wiem,
jak postać wygląda, jaką ma motorykę, jak fizycznie
reaguje na różne emocje.

Ważne jest dla mnie, że dramat jest utworem przeznaczonym na scenę, ponieważ pozwala urzeczywistnić się postaciom i realnie zabrzmieć ich głosowi.
Zwłaszcza, że w Naszej pani do głosu dochodzi bohaterka, reprezentantka nauczycielek objętych ustawą celibatową, której głos dla nikogo się nie liczył.
W roku 1926 Polki miały już prawa wyborcze, a mimo
to na Śląsku odmówiono nauczycielkom podstawowych praw, trochę tak, jakby je karano za bycie kobietą. Ważne jest dla mnie, że dramat daje tę możliwość,
aby postaci urzeczywistniły się w przestrzeni, dostały
głos i ciało, aby móc się wypowiedzieć.

W samym tekście zostają z tego często tylko jakieś
ślady, drobne informacje, albo staje się to wyraźniejszym elementem konstrukcji postaci – jak w przypadku Haliny. Jej obraz długo był rozmazany, rozbity
w formie. Można powiedzieć, że widziałam ją jak kubista – rozsypaną na elementy, tzn. na różne etapy jej
życia, które są istotne w całościowym obrazie Haliny.
Człowiek jest dla mnie skomplikowaną konstrukcją
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Sfora R@Portuje

NADMORSKI SZYK
Redakcja „Fory Novej” już drugi dzień z rzędu kieruje wyrazy uznania pod adresem znanego krytyka teatralnego
za poniedziałkowe modowe wybory. Błękit w odcieniu wzburzonego morza z niedzielnego kaszkietu przeszedł na
odważną marynarkę z szykownym, białym wzorem w kratę. Trudno się dziwić – styl naszego fashionisty jest jak
pogoda w Gdyni – ciągle w kratkę. Doceniamy takie nawiązania do dyskursu lokalności w sztuce!
Listy do redakcji
Szanowna Foro!
Jestem głęboko oburzony sytuacją, jaka miała miejsce na Małej Scenie Teatru Miejskiego. Aż cztery aktorki biorące udział w czytaniu dramatu Nasza pani Agnieszki Charkot wystąpiły przed zgromadzoną publicznością i jury
w szlafrokach! Czy to jest odpowiedni strój pracowniczy? Czy zasady BHP pozwalają na takie niezobowiązujące
fatałaszki? Co na to kulturalne elity – kwiat polskiego narodu? Cóż mają o tym myśleć dzieci i młodzież? Jakie jest
według Redakcji wyjaśnienie tej sytuacji?
Zbulwersowany Marian z Oliwy
Drogi Zbulwersowany Marianie z Oliwy,
Jesteśmy przekonani, że panie aktorki zdecydowały się na ubiór szlafroków po to, aby nie pokazywać tego, co
znajdywało się pod nimi. Proszę pamiętać, że teatry w poniedziałki przeważnie są zamknięte dla publiczności,
stąd apelujemy o usprawiedliwienie nadzwyczajnego kształtu tych kostiumów. Chcemy także zaznaczyć, że bulwersujące Pana podomki zostały wykonane z tkanin nieprześwitujących i starannie utkanych, przez co ich jakość
nie odstawała od jakości wystawianej sztuki.
Serdecznie pozdrawiamy, Redakcja „Fory Novej”
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